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लेखक: रिचर्ड बोवुर्  
चचत्र:े िॉबर्ड आयर्न 



ज्या मुलाांना सतत कसे, का, कुठे, केव्हा असे 
कुतूहलजनक प्रश्न पर्तात, तयाांच्यासाठी हे पुस्तक 
आहे.  

या पुस्तकात काही महान शोधाांची माहहती 
हिलेली आहे. या शोधाांनी आधनुनक जग घर्वण्यात 
मित केली आहे. यातील गोष्टी सिळ, साध्या, 
सुस्पष्ट आहेत. पुस्तकाची सुरुवात छापखान्याच्या 
शोधापासून केली आहे आणि अिुयुगाच्या चाहुलीने 
शवेर् केला आहे. प्रतयेक शोधाच्या माहहतीला 
अनुरुप िोमाांचक आणि िांगीत चचत्र ेिॉबर्ड आयर्न 
याांनी काढलेली आहेत.  

महान शोध 
मिाठी अनुवाि: सुशील मेन्सन 



छपाई यांत्र 
 

हे पुस्तक छापील आहे. हजािो मलुाांकर् ेयाची एक प्रत 
आहे. प्रतयेक प्रतीत शब्ि आणि चचत्रे अगिी सािखेच आहेत. पि 
एके काळी प्रतयेक पुस्तक हाताने ललहून काढले जात असे. प्रतयेक 
चचत्र हाताने काढले जात असे. क्षिभि ववचाि केल्यावि कळत े
की छपाईच्या शोधाने जगात केवढा मोठा बिल घर्वलेला आहे.  

छपाई तांत्राचा शोध एका जमडन मािसाने लावला. जोहान 
गुरे्नबगड याने 1456 मध्ये बायबल या ग्रांथाची छपाई केली. 
चीनमधील लोकाांना हजािो वर्ाांपासून छपाई तांत्राची माहहती होती. 
पि त ेलाकर्ी ठोकळयाांमध्ये अक्षिे कोरून कापून काढत असत 
आणि तयाने छपाई कित. गुरे्नबगडने मात्र धातुच्या छोट्या 
ठोकळयाांमधून अक्षिे कापून काढली आणि ती एका चौकर्ीत 
बसवली. तयामुळे ती वािांवाि वापिता येऊ लागली आणि वेगाने 
छपाई किता येऊ लागली. या तांत्राला मुव्हेबल र्ाईप म्हिून 
ओळखू लागले.  

छपाईच्या कलेचा प्रसाि वेगाने झाला. पहहला इांग्ललश 
छापखाना ववल्यम कॅक्सस्र्न याने सुरू केला. तयाने 1476 मध्ये 
वेस्र्लमन्स्र्ि शहिात एक छापखाना उभािला. आपल्या इांग्रजी या 
मातभृार्ेत पुस्तक छापिािा कॅक्सस्र्न हा पहहलाच मनुष्य होता. 
तयाआधी सगळी पुस्तके केवळ लॅर्ीन भार्ेतच छापली जात 
असत. कॅक्सस्र्नने पििेशी पुस्तकाांच ेइांग्रजी अनुवाि केले आणि 
महान कवी चौसिसह अनेक इांग्रजी लेखकाांची पुस्तके छापली. 
यामुळे इांग्रजी भार्ेचा प्रसाि होण्यास मित झाली. पांधिा वर्ाडत 
कॅक्सस्र्नने शांभिपेक्षा जास्त ववववध ववर्याांची पुस्तके छापली.  

कॅक्सस्र्न आणि तयाचा छापखाना 



रे्ललस्कोप 

इर्लीचा गॅलेललयो लहान असताना तयाच्या आईवडर्लाांना हे 
कळत नव्हत ेकी तो मोठा झाल्यावि सांगीतकाि, कलाकाि की 
सांशोधक बनिाि. तो सगळयाच गोष्टीांमध्ये कुशल होता, खूप ग्जज्ञासू 
होता. गोष्टी काम का आणि कशा कितात याच ेतयाला कुतूहल वार्त 
असे. भववष्यात, तो जगातील एक महान सांशोधक बनला.  

1609 मध्ये, गॅलेललयो पिआु ववद्यापीठात गणिताचा प्राध्यापक 
होता. तवे्हा तयाने हॉलांर्मध्ये लागलेल्या एका ववलक्षि उपकििाच्या 
शोधाववर्यी ऐकले. हे उपकिि म्हिजे िोन लभांगे लावलेले एक 
नळकाांर् ेहोत.े नळकाांड्यातून बनघतले की वस्तू खूप जवळ ककां वा मोठी 
हिसत असे. गॅलेललयोने त ेउपकिि पाहहले नव्हत.े पि तो तयाबद्दल 
ववचाि किण्यास उद्युक्त झाला. तयाने स्वत:साठी तसे एक उपकिि 
बनवले. तयातून ििूच्या वस्तू नतप्पर् जवळ हिसू लागल्या.  

“ििू” आणि “बघिे” या अथाांच्या ग्रीक शब्िाांवरून तयाने 
आपल्या उपकििाला रे्ललस्कोप हे नाव हिले. गॅलेललयोने आपला वेळ 
आणि ज्ञान अचधक चाांगले रे्ललस्कोप तयाि किण्यासाठी समवपडत 
केले. लभांगे बनवण्यासाठी काच कापिे, ती घासून गुळगुळीत कििे 
वगैिे प्रकिया तयाने लशकून घेतल्या. अपाि कष्ट घेऊन तयाने वस्तू 
आठपर् आणि सितशेेवर्ी तहेतीस पर् मोठे करून िाखविािे 
रे्ललस्कोप बनवले.  

सिकािने गॅलेललयोचा यथोचचत सन्मान केला. तयाच ेशडक्तशाली 
रे्ललस्कोप सांपूिड युिोपभि लोकाांनी उतसुकतनेे खिेिी केले. तयाने 
आकाशाचा अभ्यास किण्यासाठी आपला रे्ललस्कोप उपयोगात आिला 
आणि चांद्राविील पवडत, सूयाडविील र्ाग, गुरूच ेउपग्रह शोधले. आपली 
आकाशगांगा लाखो ताऱयाांचा समूह आहे, हे तयाने िाखवले.    

गॅलेललयो आणि तयाचा रे्ललस्कोप 



सेक्सस्र्ांर् आणि िोनोमीर्ि 

समजा, तुम्ही समुद्रात िीघड पल्ल्याचा प्रवास कित आहात, 
जलमनीपासून खूप ििू आहात ति आपि नेमके कुठे आहोत, हे 
तुम्हाला कसे कळू शकेल? पूवीच्या काळी खलाशी आपल्या स्थानाचा 
फक्त अांिाज लावू शकत असत. एक इांग्रज जॉन हेर्ली याने 1731 
साली एक महत्त्वाचा शोध लावला. हा शोध म्हिजे सेक्सस्र्ांर् हे 
उपकिि होत.े याच्या सहाय्याने खलाशी सूयड वा एखािा तािा 
क्षक्षनतजाच्या ककती अांश वि आहे, हे साांगू शकत आणि नांति 
तक्तापुग्स्तकेतून आपल्या स्थानाची आकर्मेोर् करू शकत.  

जॉन हेर्लीचा हा शोध अतयांत महत्त्वाचा होता, पि यासोबत 
आिखी एका उपकििाची गिज होती. अचूक स्थान कळण्यासाठी 
इांललांर्मधील अचूक वेळसुद्धा माहीत असिे गिजेच ेहोत.े जगभिात 
प्रवास किताना वेळ सतत बिलत असते. तयामुळे कोितेही घड्याळ 
हवी तशी अचूक वेळ िाखवत नसे. तयासाठी एका खास घड्याळाची 
गिज होती.  

ही समस्या िसुिा एक इांग्रज जॉन हॅरिसनने सोर्वली. तयाने 
अनेक वर्े खपून एक अचूक घड्याळ, िोनोमीर्ि, बनवले. 1761 
साली तयाने आपल्या मुलाला आपल्या चौथ्या घड्याळाच ेपिीक्षि 
किण्यासाठी सहा आठवड्याांच्या िौऱयावि पाठवले. तो जमैकाला 
पोहोचला तवे्हा त ेघड्याळ केवळ 5 सेकां िाांनी चुकले होत.े सिकािने 
वीस हजाि पौंर् िेऊन हॅरिसनचा सतकाि केला. िोनोमीर्िमुळे 
खलाशाांना ग्रीनवीच शहिाची अचूक वेळ कळू लागली आणि मग 
सेक्सस्र्ांर् वापरून त ेसमदु्रातील आपले नेमके स्थान शोधून काढू 
लागले.    

जुन्या काळी जहाजाच्या स्थानाचा शोध 



कताई आणि वविकाम 

कापूस िोपट्यावि उगवतो आणि लोकि मेंढयाांच्या कातड्यावि! 
हजािो वर्ाांपासून मानव लोकि, अांबार्ी, कापूस आणि इति वस्तुांच े
तांतू अलग करून तयाांपासून कापर् वविायचा धागा बनवत आहे.  

1764 पयांत, कताई हाताांनी चिखा चालवून कित. जेम्स 
हािग्रीव्हज नावाच्या लँकेशायि शहिातील एका वविकिाने एक 
प्रलसद्ध शोध लावला. अशी आख्यानयका आहे की तो आपल्या 
पत्नीच्या चिख्याला अर्खळला तवे्हा चिख्याच ेचाक कफरू लागले 
आणि हे पाहून तयाला तयाच्या शोधाची कल्पना सुचली. तयाला असे 
यांत्र बनवायच ेहोत ेजे एकाचवेळी अनेक धागे कातू शकेल. तयाने 
अपाि कष्ट घेऊन एक यांत्र बनवले, जे सुरुवातीला आठ धागे व मग 
सव्वीस धागे कातू लागले. या यांत्राला ग्स्पननांग जेनी म्हित.  

वीस वर्ाांच्या आत आिखी तीन शोध लागून ब्रिर्न एक महान 
औद्योगीक िाष्ट्र बनले. हािग्रीव्हजच्या ग्स्पननांग जेनीच्या शोधानांति 
चाि वर्ाांनी, सि रिचर्ड आकड िाईर् याने वीजेवि चालिािे कताई यांत्र 
बनवले. हे यांत्र आधी घोड्याांच्या शक्तीवि चालत असे, नांति त े
जलशक्तीवि चालू लागले. हे िोन्ही शोध सॅम्युअल िॉम्प्र्न याने 
ग्स्पननांग म्युल नावाच्या यांत्राला जोर्ले.  

चौथा शोध िेव्हिांर् एर्मांर् कार्डिाईर् याने 1785 मध्ये लावला. 
तयाने यांत्रमाग (पॉविलूम) बनवला. तोपयांत हातमागावि कापर् 
ववित असत. पि कार्डिाईर्ने हे काम यांत्राने किायच ेतांत्र शोधून 
काढले. कापर् बनवण्याच ेकािखाने उभािण्यात आले आणि तयाांमध्ये 
नवी यांत्रे बसवण्यात आली. तयाि झालेले कापर् ेब्रिर्न इति िेशाांना 
ववकू लागले आणि लवकिच ते जगातील सवाडत श्रीमांत िाष्ट्र बनले.  

जेम्स हािग्रीव्हज आपल्या प्रलसद्ध शोधासोबत 



वाफेच ेइांग्जन 

1763 साली, जेम्स वॅर् नावाच्या एक स्कॉर्लांर्वासीय तरूिाने 
एका इांग्जनच्या मॉर्लेमध्ये काही सुधाििा केल्या. त ेवाफेच्या 
इांग्जनच ेमॉर्ले होत,े साठ वर्ाांपूवी शोध लागलेले. कोळशाच्या 
खािीतून पािी उपसून काढण्यासाठी तयाचा वापि कित. आपि 
यापेक्षा उत्तम गुिवत्ता असलेले वाफेच ेइांग्जन बनवावे, असा ठाम 
ननश्चय जेम्स वॅर्ने केला. 

तयाने वाफेचा अभ्यास केला आणि अनेक प्रयोगही केले. शेवर्ी 
तयाने आपले पहहले वाफेच ेइांग्जन बनवले. या इांग्जनने बऱयापैकी काम 
केले आणि जुन्या इांग्जनाच्या तुलनेत आपल्या आकािाच्या मानाने 
जास्त शक्ती उतपन्न केली, तहेी कमी इांधन जाळून. वॅर्ने आपला 
सािा वेळ आणि उजाड वाफेच्या इांग्जनाला समवपडत केले. तयाने मॅथ्यू 
बोल्र्न नावाच्या बलमांगहॅमच्या एका उद्योजकासोबत भागीिािी केली. 
लवकिच िोघे आपल्या इांग्जनमुळे प्रलसद्ध झाले.   

तयाची वाफेची इांग्जने उत्तम िजाडची होती. ती पांवप ांग किताना 
एक शाफ्र् (िाांर्ा) मागेपुढे चालवत असत. नांति वॅर्ने आपला िसुिा 
अतयांत महत्त्वाचा शोध लावला. 1781 मध्ये एके हिवशी तयाने या 
शोधाच ेपेर्ांर् घेतले. ननग्श्चतच तो एक महान हिवस होता. आता 
तयाला वाफेच ेअसे इांग्जन बनवायच ेहोत ेजे एक चाक चालवू शकेल.  

यामुळे जगाला शक्तीचा एक नवा स्रोत लमळाला. इांग्जनाांची चाके, 
जहाजाांच ेपॅर्ल, कािखान्याांतील यांत्रे चालवण्यासाठी वाफेच ेइांग्जन 
वापिण्यात येऊ लागले. यामुळे एका नव्या वाफेच्या युगाची सुरुवात 
झाली आणि ब्रिर्न एक महान उद्योजक िाष्ट्र म्हिून उियास आले.  

             जेम्स वॅर् आणि तयाच ेसुरुवातीच ेवाफेच ेइांग्जन 



िेल्वे इांग्जन 

जॉजड स्र्ीफन्सनच ेवर्ील इांललांर्च्या न्यूकॅसल-अपॉन-र्ाइन  
शहिानग्जक एका कोळशाच्या खािीत भट्टी कामगाि होते. जॉजड चौिा 
वर्ाांचा होता तवे्हा तो एक लशललांग वेतनावि तयाच्या वडर्लाांचा मितनीस 
म्हिून काम करू लागला. तयाला इांग्जने आवर्त असत. फावल्या वेळात तो 
तयाांचा अभ्यास कित असे. त ेवर्ड होत े1795 आणि तयाकाळी सगळी 
वाफेची इांग्जने ग्स्थि असत. अवजर् ट्रक साखळीने वा िोिखांर्ाने 
िेल्वेरुळाांवि खेचण्यासाठी तयाांचा वापि कित.  

1804 साली, कॉनडवॉल प्राांतातील रिचर्ड टे्रववचथकने चाके असलेले इांग्जन 
बनवले. इति अनेक इांग्जननयि तज्ज्ञाांनी लोकोमोर्ीव्ह (चालिािी इांग्जने) 
बनवली. प्रतयेकजि इतिाांच्या तुलनेत जास्त चाांगले इांग्जन बनवायचा प्रयत्न 
कित होता. जॉजड स्र्ीफन्सननेही लोकोमोर्ीव्ह बनवायच ेठिवले.   

स्र्ीफनन्सनने 1814 साली आपले पहहले लोकोमोर्ीव्ह बनवले. तो 
सतत तयात सुधाििा कित िाहहला. 1825 मध्ये, स्र्ॉकर्न आणि र्ाललांलर्न  
शहिाांििम्यान पहहली सावडजननक िेल्वेसेवा सुरू झाली. तयावळेी स्र्ीफन्सनच े
लोकोमोशन हे इांग्जन पहहल्याांिाच रुळाांवि धावले. तयाने जगातील पहहली 
मालगार्ी ओढली. तयात काही प्रवासीही होते.  

स्र्ीफन्सनच ेसवाडत प्रलसद्ध इांग्जन होते, िॉकेर्. त ेबनवण्यात तयाच्या 
मुलाने, िॉबर्डनेही मित केली. 1829 मध्ये, सवोत्तम लोकोमोर्ीव्हचा 
आिाखर्ा बनविाऱयास पाचशे पौंर्ाांच ेबक्षीस िेण्यात आले. चाचिीमध्ये 
पाच इांग्जने सहभागी झाली होती. तयात िॉकेर् इांग्जन सवोत्तम ठिले. तयाने 
30 मैल प्रनततास वेगाने एक टे्रन खेचून सगळयाांना आश्चयडचकीत केले. 
िॉबर्डसोबत, जॉजड स्र्ीफन्सनही इांग्जन आणि िेल्वे बनविािा जगातील 
अगे्रसि िेल्वे इांग्जनीयि बनला. तयाकाळी इांग्जनाांची नावे मजेिाि असत – 

एका खूप प्रलसद्ध इांग्जनच ेनाव होत,े पफीांग ब्रबल्ली.  

जॉजड स्र्ीफन्सनच ेिॉकेर् – 1829 



स्र्ीमशीप (वाफेवि चालिािे जहाज) 
जेम्स वॅर्ने वाफेच ेइांग्जन बनवले तवे्हा स्वाभाववकच तयाचा वापि 

जहाज चालवण्यासाठी किायचा ववचाि माांर्ला गेला. सवाडत पहहली 
यशस्वी स्र्ीमशीप 1807 मध्ये िॉबर्ड फुल्र्नने बनवली. नतच ेनाव होत,े 
क्सलेिमोंर्. हे जहाज िोन्ही बाजुांना असलेल्या पॅर्लच्या चाकाांवि चालत 
असे. पि जहाजावि र्ोलकाठ्या आणि लशर्सेुद्धा होती. या जहाजाचा 
पहहला प्रवास न्यूयॉकड  त ेअल्बानी असा हर्सन निीवरून झाला. तयाचा 
सिासिी वेग फक्त सार्चेाि मैल प्रनततास एवढाच होता.  

खलाशी वाफेच्या इांग्जनावि चालिाऱया जहाजाांचा नतिस्काि कित. 
लशर्ाची जहाजे हिमाखिाि हिसत आणि वािा चाांगला पर्ला की वेगाने 
चालत. वाफेवि चालिाऱया जहाजाांना ना हिमाख होता ना वेग. पि ज्या 
लोकाांचा तयाांच्यावि ववश्वास होता त ेतयाांत सुधाििा कित िाहहले.   

1838 साली, अर्लाांर्ीक महासागि ओलाांर्िािे पहहले वाफेच ेजहाज 
होत,े सीरिअस. मग आिखी वाफेच्या जहाजाांची ननलमडती होऊ लागली. 
या सवाांना पॅर्लयुक्त चाके होती. तयाांच्यावि लशर् ेउभािण्यासाठी 
र्ोलकाठ्याही होतया. 1840 साली क्सयूनार्ड कां पनीने अमेरिकेला ननयलमत 
प्रवास कििािी चाि स्र्ीमलशप बनवली.    

ज्या खलाशाांनी वाफेच्या इांग्जनाच्या कल्पनेची चषे्टा केली होती, 
तयाांना जेव्हा कळले की एक वाफेवि चालिािे लोखांर्ी जहाज बनवण्यात 
येत आहे, तवे्हा त ेनािाज झाले. लाकूर् तिांगत ेआणि लोखांर् बुर्त,े हे 
जगजाहीि आहे. पि नवीन लोखांर्ी जहाजे चक्सक तिांगत होती. 1844 
साली ब्रिस्र्ल शहिात गे्रर् ब्रिर्न जहाजाची मुहुतडमेढ िोवण्यात आली. त े
जगातील सवाडत मोठे जहाज होते. पॅर्ल चाकाांऐवजी त ेएका स्िूवि 
चालत असे. तयावि र्ोलकाठ्यासुद्धा होतया, सहा लशर्ाांसोबत. वाफेच्या 
जहाजाांच ेहिवस आले, हे गे्रर् ब्रिर्नने हे लसद्ध केले.  

पॅर्ल-चाकाांसोबत सुरुवातीची एक स्र्ीमलशप 



वाफेवि चालिािे र्बाडइन (झोतयांत्र) 
स्र्ीम इांग्जनमध्ये लसलेंर्िमधील वपस्र्न चालवायला वाफेच्या 

शडक्तचा उपयोग होतो. वाफेच्या शडक्तचा उपयोग िसुऱया प्रकािच्या 
एका इांग्जनात, वाफेच्या र्बाडइनमध्येही होतो. याची मूळ सांकल्पना 
साधीसिळ आहे. वाऱयाचा झोत पांखाांच्या पातयाांवि परू्न पवनचक्सकीचा 
िाांर्ा (शाफ्र्) कफितो, तसेच असत ेहे र्बाडइन. वाफेच्या र्बाडइनमध्ये 
वाफेच ेझोत िाांर्ा आणि पांखा याांच्या ििम्यान प्रसिि पावतात आणि 
पांख्याला गोल कफिवतात. यामळेु र्बाडइनला सतत शडक्त लमळत िाहात.े  

याचा शोध सि चाल्सड पासडन्स याने लावला. कें ब्रिज ववद्यापीठात 
अभ्यास पूिड केल्यावि तो एका इांग्जनीयिीांग उद्योगात काम करू 
लागला. नतथे तयाने आपला वळे वाफेच्या र्बाडइनचा शोध लावण्यात 
खचड केला. इति लोकाांनी तयाच्या कल्पनेप्रमािे र्बाडइन बनवायचा 
प्रयत्न केला, पि तयात तयाांना यश लमळाले नाही. पासडन्स नाउमेि 
झाला नाही. 1884 मध्ये, तयाची तपस्या फळाला आली आणि तयाने 
एक कायडक्षम र्बाडइन बनवला.  

पासडन्स आणि इति इांग्जनीयि याांनी या र्बाडइनच्या कल्पनेत 
सुधाििा केल्या आणि यांत्रात अचूकपिा आिला. 1890 साली ववद्युत 
शक्ती कें द्राांमध्ये वाफेची र्बाडइन बसवण्यास सुरुवात झाली. 1897 
साली, एका जहाजाविही र्बाडइन बसवण्यात आले. तयाच ेपिीक्षि 
घेतल्यावि आढळले की वाफेच्या इांग्जनापेक्षा वाफेच ेर्बाडइन जहाजाला 
जास्त वेगाने पळवत.े 1907 साली िोन महान ब्रिर्ीश जहाजे 
लुलसर्ाननया आणि मॉिीर्ाननया याांच्यावि वाफेच ेर्बाडइन बसवण्यात 
आले. आज सवडच मोठ्या जहाजाांवि र्बाडइन असते. ववद्युत उजाड 
कें द्रात र्ायनामो चालवण्यासाठी र्बाडइनच शडक्त पुिवतात.  

एका आधुननक जहाजाच ेर्बाडइन 



र्वे्ही सिुक्षा हिवा  
 कोळश्याच ेखािमजूि खािीत खोलवि काम कित असताना नतथे 

फायिरॅ्म्प नावाची वायू िघुडर्ना होण्याचा एक मोठा धोका असतो. एखािी 
हठिगी ककां वा ज्योत या फायिरॅ्म्पच्या सांपकाडत आली ति वायूचा स्फोर् 
होण्याची शक्सयता असत.े आजकाल खािीांमध्ये शास्त्रीय पद्धतीने हवा 
खेळती ठेवली जात,े नतथे ववजेच्या हिव्याांची सोय असते. पि सावधचगिी 
बाळगूनही ककतयेकिा भीर्ि िघुडर्ना होतात.    

जुन्याकाळी खािीत स्फोर् होिाि नाही अशा पद्धतीने हिवे 
लावण्याच्या अनेक पद्धती प्रचललत होतया. यामध्ये सर्त असलेल्या 
माशाांचाही वापि कित. या माशाांच्या तवचतूेन कफक्सकर् स्फुिहिप्त प्रकाश 
बाहेि पर्तो. या प्रकाशात वस्तू बऱयापैकी हिसू शकतात. तयाकाळी 
सूयडप्रकाश खािीत आिण्यासाठी आिसेही वापरून पाहहले गेले. आिखी 
एका पद्धतीत एक पोलािाच ेचाक गािगोर्ीला घासत कफित ठेवत, ज्यामुळे 
हठिलयाांची बिसात होत असे आणि तया प्रकाशात हिसू शकत असे. 

1815 साली सि हम्रे र्वे्ही याांनी या समस्येवि उपाय शोधला. 
तयाांचा कोळश्याच्या खािीशी सांबांध नव्हता, पि त ेखूप हुशाि िसायन 
सांशोधक होत.े तयाांनी कािककिीची सुरुवात सजडन म्हिून केली आणि 
कठोि मेहनत करून त ेिॉयल सोसायर्ीच ेफेलो बनले. तयाांनी लावलेल्या 
शोधाांसाठी तयाांना नाइर् ही उपाधी लमळाली.  

सि हम्रे र्वे्ही याांचा शोध सिळसाधा होता. तयाांनी एक तलेाचा 
हिवा तयाि केला. तयात ज्योतीभोवती एक जाळी असे. जाळीमुळे 
हिव्यातील उष्िता बाहेि जात नसे आणि फायिरॅ्म्पशी सांपकाडत येत नसे. 
यालाच र्वे्हीचा सुिक्षक्षत हिवा म्हित. जोवि कोळशाच्या खािीत ववजेच े
हिवे पोहचले नाहीत तोवि र्वे्हीच ेहिवे नतथे वापिले गेले. यामुळे िघुडर्ना 
र्ळल्या आणि असांख्य लोकाांच ेप्राि वाचले.  

र्वे्ही सुिक्षा हिव्यासोबत जुन्या काळातील एक कोळसा खािमजूि 



लशवि यांत्र 

कल्पना किा की तुमची आई हाताने लशविकाम कित आहे. त े
बघून तुम्हाला लशवि यांत्राचा शोध लावावासा वार्ला. काय किाल 
तुम्ही? आधुननक लशवि यांत्रात सुई भिभि वि-खाली होत असत ेआणि 
वेगाने लशविकाम कित असत.े हे पाहून लक्षात येत ेकी शोधकतयाडने 
ककती ववचािपूवडक हे काम केले असेल.  

1790 साली एका इांग्रजाने लशवि यांत्राच्या कल्पनेच ेपेर्ांर् घेतले. 
पि तयाने त ेयांत्र कधीच बनवले नाही. पुढील 100 वर्े कुिीही तयाच्या 
कल्पनेवि काम केले नाही. या ििम्यान, 1830 मध्ये, चथमोननयि 
नावाच्या एका रें च मािसाने एक लशवि यांत्र बनवले. हे यांत्र मुख्यत: 
लाकर्ापासून बनले होत.े चथमोननयि गिीब होता. तयाला ना कधी 
प्रलसद्धी लमळाली, ना पसैा. खिांति तयाचा खूनच झाला असता. 1840 
साली पॅरिसमध्ये, सैन्याचा गिवेश बनवण्यासाठी तयाच्या ऐांशी यांत्राचा 
वापि केला गेला. तयावेळी एका अज्ञात जमावाने नतथे हल्ला केला. 
जमावातील लोकाांना वार्त होत ेकी या यांत्रामुळे तयाांचा िोजगाि बुर्ाला 
होता. तयामुळे तयाांनी सवड यांत्र ेतोरू्न-फोरू्न र्ाकली. तयाांनी यांत्राच्या 
ब्रबचाऱया शोधकतयाडविही हल्ला केला.  

अनेक शोधकत ेया समस्येवि काम कित होत.े 1832 च्या 
सुमािास एललयास होवे नावाच्या अमेरिकी मािसाच्या र्ोक्सयात एक 
ववलक्षि कल्पना चमकली. तयाने एक वेगळीच सुई बनवली. नतचा 
र्ोळा नेहमीच्या सुईत असतो तसा सुईच्या बोथर् भागाजवळ नसून 
र्ोकिाि भागाजवळ  होता. यामुळे लशवि यांत्रात मोठाच बिल घर्ला. 
नांतिच्या वर्ाांत, लशवि यांत्राांवि मोठ्या सांख्येने पेर्ांर् घेतली गेली. 
नवनव्या शोधकतयाांनी तयात नवनव्या सुधाििा केल्या. यातूनच हळूहळू 
आधुननक लशवि यांत्राचा जन्म झाला.  

पॅरिसच्या जमावाने पहहले लशवि यांत्र तोरू्न-फोरू्न र्ाकले 



ववद्यतु 

प्राचीन काळापासून मािसाला गूढ ववद्युत शडक्तच्या अग्स्ततवाची 
जािीव होती. ई.स. पूवड 600 मध्ये ववद्युत शडक्तचा उल्लेख आढळतो. 
पि गेल्या िीर्शे वर्ाांतच आपि ववद्युत शडक्त वापिण्याच ेतांत्र शोधू 
शकलो. 1800 साली इर्ाललयन सांशोधक व्होल्र्ाने एक बॅर्िी 
बनवली. तयातून वीज बाहेि पर्त होती. पि सवाडत मोठा शोध 
ब्रिर्ीश सांशोधक मायकेल फॅिार् ेयाने लावला.  

फॅिार् ेहा यॉकड शायि शहिातील एका लोहािाचा मुलगा होता. तो 
कुमािवयात लांर्नला आला आणि नतथे बुकबाइांर्ि म्हिून काम करू 
लागला. पि तयाचा िस ववज्ञानात होता. 1812 साली, वयाच्या 
एकवीसाव्या वर्ी तयाने सि हांरे र्वे्ही याांना पत्र ललहहले. तो तयाांचा 
मितनीस म्हिून काम करू लागला. फॅिार् ेइतका यशस्वी झाला की 
हम्रे र्वे्ही याांच्या मतृयुनांति, फॅिार्लेा िॉयल इांग्स्र्ट्यूर्मध्ये 
प्राध्यापक बनवण्यात आले.   

फॅिार्नेे िसायनशास्त्रात अनेक महत्त्वपूिड शोध लावले. पि 
तयाच ेसवाडत मोठे कायड ववद्युत क्षेत्रात होत.े तयाने मागच्या 
सांशोधकाांच्या शोधाांचा अभ्यास केला आणि ववजेच ेउतपािन किण्याच े
प्रयोग तब्बल वीस वर् ेकेले.  

1831 मध्ये तयाला सवाडत मोठे यश लमळाले. एक चुांबक, 
ताांब्याची तबकर्ी आणि ताि असलेल्या एका साध्याशा उपकििाच्या 
मितीने तयाने ववजेचा प्रवाह उतपन्न केला. याचा अथड, आता लोक 
चमतकािी ववद्युतशडक्तला आपल्या मनाप्रमािे ननमाडि करू शकत 
होत.े ही र्ायनामो आणि ववद्युत जननत्राची सुरुवात होती. आधुननक 
जगात वीज ननलमडती आणि प्रकाशासाठी याचा सिाडस वापि होतो.  

फॅिार् ेआपल्या प्रयोगशाळेत 



ववद्यतु प्रकाश 

मायकेल फॅिार् ेयाने याांब्रत्रक पद्धतीने वीज ननमाडि किण्याचा 
शोध लावला. तयाने आणि इति सांशोधकाांनी र्ायनामो ववकलसत केला. 
र्ायनामो यांत्रे चालवण्यासाठी वीजेचा पुिवठा कित असे. पि 
तयानांतिची तब्बल पन्नास वर् ेप्रकाश उतपन्न किण्यासाठी ववजेचा 
उपयोग झालाच नाही.  

वीज वापरून प्रकाश उतपन्न किण्याचा शोध िोन व्यडक्तां नी 
लावला. तयातील एक इांग्रज होता आणि िसुिा अमेरिकी. इांग्रज होता 
जोसेफ स्वान. तो इलेग्क्सट्रकल इांग्जनीयि आणि िसायनतज्ज्ञ होता. 
तयाने वीस वर्े समस्येवि काम केले आणि उपाय शोधला. अमेरिकी 
सांशोधक होत ेथॉमस एडर्सन. तयाने अनेक महत्त्वाच ेशोध लावले.  

स्वान आणि एडर्सन या िोघाांनी वेगवेगळया पद्धती वापरून शोध 
लावला की ववजेचा प्रवाह काबडनच्या बािीक धालयातून वा तांतुतून 
पाठवला की तो धागा गिम होऊन तजेाने चमकतो आणि प्रखि प्रकाश 
िेतो. तयाने काबडनच्या धालयाला एका काचचे्या बल्बमध्ये बांि केले 
आणि बल्बमधील हवा काढून तो ननवाडत केला.    

नांतिच्या वर्ाांमध्ये, चाांगली गुिवत्ता असलेला तांतू शोधण्यासाठी 
सांशोधन केले गेले. तयातून ववजेच ेबल्ब लवकि आणि स्वस्तात कसे 
बनवायच,े हे उद्योजकाांना कळले. वीजपुिवठा किण्यासाठी शहिाांमध्ये 
ववद्युत कें दे्र उभािण्यात आली. तथेील यांत्रे शहिातील प्रतयेक घिात 
तािाांद्वािे वीज पाठवू लागली. केवळ एक ग्स्वच िाबून आपल्याला 
प्रकाश, उष्िता आणि शडक्त लमळू लागली.  

ववद्युत शडक्त कें द्राच ेननलमडती िालन 



रे्ललफोन 

ववजेचा उपयोग तािाांद्वािे सांिेश पाठवण्यासाठी होऊ लागला. 
रिसीव्हि (सांिेश स्वीकाििािे उपकिि) वेगवेगळया पद्धतीांनी अक्षिे 
आणि शब्ि वाचू शकत असे. हे सांिेश ििू अांतिाांवि पाठवता येत 
असत. यामुळे समदु्राखाली तािा र्ाकून हजािो मैल ििू िाहािाऱया 
व्यडक्तलाही सांिेश पाठवता येिे शक्सय झाले.  

यापूवी मािूस, घोर्से्वाि, टे्रन, जहाज या माध्यमाांद्वािे पत्रे, 
सांिेश पोहोचवले जात असत. तािाांद्वािे सांिेश पाठविे ही एक 
ववलक्षि गोष्ट होती. पि यापेक्षाही अद्भतू असा एक शोध आता 
लागिाि होता – रे्ललफोन. 

रे्ललफोनचा शोध एका स्कॉर्ीश मािसाने लावला. तयाच ेनाव, 
अलेक्सझाांर्ि गॅ्रहॅम बेल. तयाच ेलशक्षि एडर्नबगड ववद्यापीठात झाले. 
तरूि वयात तो कॅनर्ाला गेला आणि मग अमेरिकेला. तयाने ििू 
अांतिावि असलेल्या िोन व्यडक्तां ना तािाांद्वािे एकमेकाांशी बोलता येईल, 
अशा साधनावि काम केले. या साधनातून पाठवलेला पहहला आवाज 
होता, एका घड्याळाच्या ग्स्प्रांगचा. 1876 मध्ये, तयाने शेजािच्या 
खोलीतील आपल्या मितनीसाशी बोलण्याचा िोमाांचक अनुभव 
घेतला. अशा तऱहेने रे्ललफोनचा शोध लागला.   

बेलच्या आधी इति लोकाांनीही या शोधावि काम केले होते. 
पि बेलचा रे्ललफोन जास्त कायडक्षम होता. लवकिच तयाने तयात 
सुधाििा केल्या. मग हळूहळू लोकाांनी ही नवी कल्पना उचलून 
धिली. आज रे्ललफोन हा आपल्या जीवनाचा अतयावश्यक भाग 
बनला आहे.   

गॅ्रहॅम बेल आपल्या रे्ललफोनशी प्रयोग किताना 



ब्रबनतािी सांिेश (वायिलेस रे्ललग्राफी) 
स्कॉर्लांर्वासीय क्सलाकड  मॅक्ससवले याने ब्रबनतािी सांिेश शक्सय 

करून िाखवला. तो एक गणितज्ञ होता. 1863 मध्ये, तयाने 
गणिताद्वािे हे लसद्ध केले की ब्रबनतािी सांिेश ही गोष्ट प्रतयक्षात आििे 
शक्सय आहे. याच ेपुढच ेपाऊल पांचवीस वर्ाांनी जमडन हेनिक हट्डझ 
याने उचलले. तयाने आपल्या प्रयोगाांद्वािे लसद्ध केले की मॅक्ससवेलचा 
लसद्धाांत अचूक होता.  

इति सांशोधकाांनीही यावि काम केले आणि 1896 मध्ये बावीस 
वर्ाांच्या गुग्ललयेल्मो माकोनीने ब्रबनतािी सांिेश पाठवण्याच ेतांत्र 
शोधले. तयाने असांख्य प्रयोग केले आणि 1901 मध्ये अर्लाांहर्क 
समुद्रापाि अमेरिकत सांिेश पाठवण्यात तो यशस्वी झाला.  

हा अद्भूत शोध तातकाळ स्वीकृत केला गेला, ववशेर्त: समुद्रात. 
आता पाण्यातील जहाज सांिेश पाठवू आणि ग्रहि करू शकत होत,े 
आपतकालीन ग्स्थतीत मित मागिािे एस.् ओ. एस.् सांिेश 
पाठवण्यासाठी सज्ज होत.े   

पुढील समस्या होती, मानवी आवाज ब्रबनतािी तांत्राने प्रसािीत 
किण्याची. जगभिातील बुवद्धमान लोकाांनी यावि असांख्य प्रयोग केले. 
हळूहळू समस्या सरूु् लागली. या शोधाचा सवाडत महत्त्वाचा भाग होता, 
ब्रबनतािी व्हॉल्व. ट्रान्समीर्ि (प्रसािक) आणि रिसीव्हि (सांिेश घेिािे) 
याांत सुधाििा किण्यात आल्या. मग मानवी आवाज, सांगीत आणि 
कुठल्याही प्रकािच ेध्वनी प्रसारित कििे शक्सय झाले. नांति ब्रबनतािी 
रे्ललफोनीचा शोध लागला. याला आज आपि िेडर्यो म्हितो.  

समुद्रात जहाजावरून एक ब्रबनतािी ऑपिेर्ि S.O.S पाठवत  आहे.  



सायकल 

1818 मध्ये, पॅरिस येथील एका प्रिशडनात हॉबी हॉसड  (सायकल) 
सािि केले गेले, तवे्हाच सायकलला पहहल्याांिाच एक वाहन म्हिून 
ओळख लमळाली. ही सायकल म्हिजे एक लाकर्ी चौकर् होती. तयाला 
िोन लाकर्ी चाके होती, पॅर्ल नव्हत.े सायकलस्वाि पायाांनी जलमनीवि 
िेर्ा िेत पुढे जात असे.  

1839 साली, पहहली खिीखुिी सायकल अग्स्ततवात आली. एका 
स्कॉर्ीश लोहािाने आपल्या हॉबी हॉसडला पॅर्ल बसवले. अनेक वर्े तयाने 
ही सायकल चालवली. तो आवशेात सायकल चालवतो म्हिून एकिा 
तयाच्यावि खर्ला भिण्यात आला.  

सायकलमध्ये पुढील महत्त्वाचा ववकास रें च वेलोलसवपर् हा होता. 
यात पुढच ेचाक मागच्यापेक्षा थोर्सेे मोठे होत.े मोठ्या चाकाच्या 
मध्यभागी पॅर्ल होत.े ही सायकल चालविे सोपे काम नव्हते. या 
सायकलला बोनशेकि (हार् ेणखळणखळी कििािी) म्हित. पि तिीही ही 
सायकल लोकवप्रय झाली, ववशरे्त: ब्रिर्नमध्ये.  

बोनशेकिनांति पेनी-फािींग सायकल आली. नतच ेपुढच ेचाक मागच्या 
चाकापेक्षा खूप मोठे होत.े तयामुळे नतला हे नाव लमळाले. नतच्यात 
लाकर्ाऐवजी स्र्ीलची चाके होती आणि कठीि िबिाच ेर्ायि होते.  

आधुननक सायकलची सुरुवात सेफ्र्ी (सुिक्षा) सायकलने झाली. तयात 
पॅर्ल आणि साखळी होती. अशी पहहली सायकल रान्समध्ये बनली. पि 
तयाच ेसवाडत चाांगले मॉर्ले लॉसनने 1873 साली बनवले. या सायकलमध्ये 
हवेच ेर्ायि, बॉल-ब्रबयिीांग आणि कायडक्षम िेक लावण्यात आले, तवे्हा 
आजची आधुननक सायकल तयाि झाली. आज आपि सगळे हीच 
सायकल चालवतो.  

बोनशेकि आणि पेनी-फािींग सायकल 



हवेच ेर्ायि 

जुन्या काळात लाकर्ाच्या चाकाांमध्ये लोखांर्ी कर्ा बसवण्याच ेकाम 
बघायला मलुाांना गांमत वार्त असे. ती कर्ा चाकापेक्षा आकािाने थोर्ीशी 
लहान बनवत. नतला तापवून लाल तप्त केल्यावि ती प्रसिि पावून 
आकािाने वाढत असे. मग नतला चाकावि र्ाकत आणि लाल तप्त 
असतानाच तयावि हातोड्याने घाव घालत. मग तयावि पािी र्ाकत. खूप 
मोठा आवाज होऊन, वाफ ननघत लोखांर्ी कर्ा आकुां चन पावत असे आणि 
चाकावि घट्ट बसत असे.   

1888 पयांत महागड्या गाड्या आणि कठीि िबिाच्या र्ायि 
असलेल्या सायकली सोरू्न सगळया चाकाांमध्ये लोखांर्ी कर्ा असत. 
र्नलॉप नावाच्या बेलफास्र्च्या पशुवैद्यकाच्या र्ोक्सयात एक कल्पना आली. 
तो आपल्या कुत्रयाांच्या गार्ीत बसून शेतकऱयाांना भेर्ायला जात असे. 
तयावेळी लोखांर्ी कर्ा खूप आवाज कित. उांचसखल िस्तयाांवि तयाचा 
जास्तच त्रास होत असे. “हवा भिलेले िबिी ट्यूबच ेर्ायि बनवता येतील 
का?” असे एकिा तयाच्या मनात आले.  

र्नलॉपने एक लाकर्ी तबकर्ी बनवली. तयावि णखळयाांच्या सहाय्याने 
एक िबिी ट्यूब बसवली. तयाने तयात हवा भिली आणि तयावि तागाची 
पट्टी लावली. मग घिाच्या मागच्या बाजूला असलेल्या अांगिात जाऊन 
तयाने आपल्या मुलाच्या तीन चाकी सायकलच ेपुढच ेचाक काढले.  

र्नलॉपने आधी हे चाक अांगिभि चालवले. थोर्सेे पुढे गेल्यावि त े
कलांर्ले. मग तयाने तया चाकाला आपला नवा र्ायि बसवला आणि चाक 
पुन्हा चालवले. नवे चाक थेर् अांगिाच्या बाहेि गेले आणि लभांतीला जाऊन 
धर्कले. र्नलॉपला पुिावा लमळाला. पुढच्या वर्ी तयाने हवेच ेर्ायि 
बनवण्याचा कािखाना सुरू केला.  

र्नलॉप एक हवेचा र्ायि िाखवताना 



इर्नडल कां बश्चन इांग्जन आणि मोर्ि काि 

जगातील पहहली मोर्ि काि 1875 साली ऑग्स्ट्रया िेशाचा एक 
नागरिक लसलराईर् माकुड स याने बनवली. तयाने तयात इांर्नडल 
कां बश्चन इांग्जन वापिले. पि माकुड सने ही काि ववकण्यासाठी 
बनवलेली नव्हती. काि बनवून ववकायच ेकाम कालड बेन्झ या जमडन 
व्यडक्तने केले. तयाला मोर्िकािच ेवपतामह म्हिून ओळखले जात.े 
बेन्झने 1885 मध्ये, वविीसाठी मोर्िकािच ेउतपािन केले. िसुिा 
गोर्ललब र्ले्मि हा आिखी एका जमडन मनुष्य आणि बेन्झ हे मोर्ि 
उद्योगातील अग्रिी बनले.  

अनेक िेशाांच्या इांग्जनीयिनी इांग्जन आणि मोर्िकािच ेआिाखर् े
बनवले. सवाडत पहहली मोर्िकाि घोर्ागार्ीसािखी बनवण्यात आली 
होती. सुरुवातीच्या एक ब्रिर्ीश कां पनीच ेनावच मुळी ि गे्रर् हॉसडलेस 
कॅिेज (घोर्ा नसलेले वाहन) होत.े ही गार्ी मोठी चाके आणि इांग्जन 
लावलेली घोर्ागार्ीच वार्त असे.  

सगळया आकािाांच्या मोर्िगाड्याांच ेउतपािन होऊ लागले. 
तयाांच्यात सुधाििाही जलिगतीने झाल्या. सवाडत प्रलसद्ध काि ब्रिर्ीश 
होती. 1906 मध्ये, एक प्रलसद्ध खेळारू् सन्माननीय चाल्सड िोल्स 
याने एक इांग्जनीयि हेिी िॉयससोबत भागीिािी केली. िोघाांनी 
लमळून िोल्स-िॉयस मोर्िकाि बनवली. ही गार्ी िीघडकाळ जगभिात 
एक अतयांत िेखिी गार्ी म्हिून ओळखली जात असे.  

इांर्नडल कां बश्चन इांग्जनसािख्या काही शोधाांनी िैनांहिन जीवनात 
मोठे बिल घर्वून आिले. या शोधाांनी मोर्िकाि, मोर्ि सायकल, 
बस, लॉिी, ववमान याांबिोबिच लोकाांची जीवनशैलीही बिलून र्ाकली.   

सुरुवातीची एक मोर्िकाि 



डर्झले इांग्जन 

जेव्हा र्मेलि बेन्झ आणि इति लोक आपली मोर्िकाि 
चालवण्यासाठी इांर्नडल कां बश्चन इांग्जनवि काम कित होते, तेव्हा 
इति काही लोक एक वेगळया प्रकािच ेइांग्जन ववकलसत किण्याच े
प्रयत्न कित होत.े पेट्रोल इांग्जनात आकुां चचत पेट्रोल वायू एका 
हठिगीने पेर् घेतो आणि लसलेंर्िमधील वपस्र्न चालवतो. िसुऱया 
प्रकािच्या इांग्जनात, लसलेंर्िमधील हवा खूप गिम होत ेआणि 
तयात इांधन पर्ले की स्फोर् होतो. हठिगीची गिजच पर्त नाही.  

अशा प्रकािच ेपहहले इांग्जन 1890 मध्ये, एच.् अिोयर् स्रु्अर्ड 
या इांग्रज व्यडक्तने तयाि केले. रुर्ॉल्फ र्ीझले हा जमडन मनुष्यसुद्धा 
यावि ववचाि कित होता. स्रु्अर्डने िोन वर्े आपल्या शोधाच ेपेर्ांर् 
घेतले नाही, तयामुळे या नव्या इांग्जनच ेनाव डर्झले ठेवण्यात 
आले.  

डर्झलेला अनेक अर्चिी आल्या. एकिा तो इांग्जनचा स्फोर् 
होता होता बचावला. पि 1898 मध्ये म्युननकमध्ये एका 
प्रिशडनाििम्यान डर्झले इांग्जन िाखवण्यात आले. लवकिच त े
िैनांहिन व्यवहािात वापिण्यात येऊ लागले.    

जहाजे, बोर्ी, अवजर् लॉऱया आणि मोर्िबससाठी हे इांग्जन 
आिशड ठरू लागले. तयाचा उपयोग िेल्वेसाठीही होऊ लागला. खूप 
शडक्तशाली डर्झले इांग्जननी हळूहळू वाफेच्या इांग्जनाांची जागा 
घेतली.  

एक आधुननक डर्झले लोकोमोर्ीव्ह 



ववमान 

मानवाला नेहमीच पक्षयाांचा हेवा वार्त आला आहे. अनेक शतके 
सांशोधक उड्र्ािाचा अभ्यास कित आहेत. पि इांर्नडल कां बश्चन 
इांग्जनच्या शोधानांतिच ववमानाचा शोध लागिे शक्सय झाले. उड्र्ािाच े
िहस्य शोधण्याच्या कामात असांख्य लोकाांनी सहभाग घेतला. 1903 
साली, िोन अमेरिकी बांधुांनी पहहल्याांिाच एका ववमानातून आभाळात 
उड्र्ाि केले.   

ऑिववल आणि ववल्बि िाईर् हे एका सायकल िरुुस्तीच्या 
िकुानात भागीिाि होत.े 1900 साली तयाांनी ललायर्ि बनवले आणि त े
उर्वायला सुरुवात केली. मग तयाांनी ललायर्िच ेप्रोपेलि चालवायला 
एक मोर्िकाि इांग्जन शोधले. हे इांग्जन तयाांनी ववशेर् पांखाांच ेिोन सांच 
असलेल्या ललायर्िमध्ये बसवले. आपले हे ववमान तयाांनी पहहल्याांिा 
17 डर्सेंबि 1903 िोजी आभाळात उर्वले. िोघाांनी प्रतयेकी िोन 
उड्र्ािे घेतली. पहहले उड्र्ाि 12 सेकां िाांच,े िसुिे व नतसिे जास्त वेळ 
आणि चौथे लमननर्भि होत.े तयाांनी एकूि 852 फूर् अांति कापले. 
आपल्या या यांत्रात त ेसुधाििा कित िाहहले. 1908 साली ववल्बिने 
एक तास वीस लमननरे् इतका वेळ उड्र्ाि केले.   

काही उतसाही लोकाांनीही तयाांच्या पहहल्या उड्र्ािातून 
लमळालेल्या अनुभवावरून ववमाने बनवली. तयामुळे इांललांर्, अमेरिका, 
रान्स या िेशाांत ववमानाांची उड्र्ािे होऊ लागली. 1909 साली लुईस 
ब्लेरियर् या रें च मनुष्याने कॅलाइस त ेर्ोव्हि उड्र्ाि करून इांग्ललश 
कालवा पाि केला आणि इनतहास िचला. 1914 साली, युद्ध सरुू होताच 
ववमानोड्र्ािाला खूप प्रोतसाहन लमळाले. 1918 ची ववमाने 1914 
मधील ववमानाांपेक्षा खूप आधुननक होती.  

1914 च ेएक ब्रिर्ीश युद्ध ववमान 



जेर् इांग्जन 

पहहली चाळीस वर्े ववमान प्रोपेलि चालविाऱया इांर्नडल कां बश्चन 
इांग्जनच्या मितीने उर्त असे. 1928 साली ब्रिर्ीश स्वयांसेवक युवा 
सांघर्ना आि. ए. एफ. चा एक तरूि रँक ग्व्हर्ल याने ववमानाांना 
शडक्त पुिवण्यासाठी एका नव्या तांत्रावि शोधकाम सुरू केले. या 
तांत्रामध्ये प्रोपेलिची गिजच पर्िाि नव्हती. जेर् इांग्जनच्या 
सहाय्याने ववमान खूप वेगाने उरू् शकिाि होत.े 1935 साली 
अचधकािी पिावि काम कित असताना आणि कें ब्रिजमध्ये लशकत 
असताना, तयाने आपल्या जेर् इांग्जन शोधाच ेपेर्ांर् घेतले.  

जेर् इांग्जन िॉकेर्च्याच लसद्धाांतावि काम किते. यात हवा 
इांग्जनच्या समोिच्या भागात खेचली जात ेआणि पॅिाकफनसोबत 
जाळली जात.े यातून तयाि झालेला वायू तविीत प्रसिि पावतो 
आणि इांग्जनच्या मागच्या भागातून वेगाने बाहेि पर्त िाहातो, झोत 
(जेर्) स्वरुपात. यामुळे ववमान पुढे जाण्यास धक्सका लमळतो.   

जमडनी आणि इर्लीतील इांग्जनीयििेखील या सांकल्पनेवि काम 
कित होत.े पि ग्व्हर्लला याचा पत्ताच नव्हता. तयाने जेर् इांग्जनच े
उतपािन किण्यासाठी एक कां पनी सुरू केली. 1939 साली महायुद्ध 
सुरू होईपयांत तयाची म्हिावी तशी नोंि घेतली गेली नाही. पि युद्ध 
सुरू झाल्यावि मात्र खूप फिक पर्ला. सिकािने जेर् इांग्जन 
ववकलसत किण्याला तातकाळ प्राधान्य हिले. युद्ध समाप्तीआधी लढाऊ 
ववमाने, जेर् इांग्जनच्या सहाय्याने अनतशय वेगाने उरू् लागली.  

युद्धानांति, जेर् इांग्जनाांचा आिखी ववकास झाला. जेर् इांग्जन 
ववमाने पांधिाशे मलै प्रनततासपेक्षा जास्त वेगाने उरू् लागली.  

अनतवेगवान जेर् ववमान 



कॅमेिा 
तुमच्याकर् ेकिाचचत कॅमेिा असेल ति तुम्ही नक्सकीच तुमचा फोर्ो 

काढला असेल आणि कॅमेऱयाच्या जािवूि आश्चयड व्यक्त केले असेल. 
फोर्ोग्राफीचा शोध लागण्यात अनेकाांचा हातभाि होता. पि याच ेशे्रय 
ववल्यम फॉक्सस रे्लबॉर् या इांग्रज मनुष्याला हिले जात.े तयाने 1835 
साली पहहला फोर्ो काढला. इति अनेक सांशोधकाांनी या कल्पनेवि काम 
केले. पि तयाांच्यातील सवाडत महत्त्वाचा होता एक रें च मनुष्य, र्ागेि.  

फॉक्सस रे्लबॉर्ने कागिावि चचत्र उमर्ण्यासाठी कागिाला िसायने 
लावली. र्ागेिने चाांिीने आच्छािीत ताांब्याच्या प्लेर् वापिण्याच ेअचधक 
कायडक्षम तांत्र िाखवले. 1851 साली, पहहल्याांिाच काचेच्या प्लेर् 
वापिण्यात आल्या आणि 1884 साली सेल्युलॉइर्च्या कफल्म बनवण्यात 
आल्या.  

हलती-रु्लती चचत्रे हा यातील ववकासाचा पुढला र्प्पा होता. ववल्यम 
करज-ग्रीन, या इांग्रज व्यडक्तला अशा चचत्राांचा जनक मानले जाते. पि 
महत्त्वाच ेकाम एडर्सन या अमेरिकी आणि ल्युलमयेि या रें च मािसाांनी 
केले.   

हलतया-रु्लतया चचत्राांसाठी सेल्युलॉइर्च्या लाांबपट्टीचा वापि कितात. 
शर्िची जलि उघर्झाप होताना ती कॅमेऱयाच्या आत उघर्त.े 
प्रोजेक्सर्िमधून चचत्राांची माललका हिसताना ती हलत-रु्लत असल्यासािखी 
वार्तात.  

कफल्मच ेपहहले सावडजननक प्रिशडन 1890 साली लांर्नमध्ये झाले. 
अमेरिकेतील सांशोधकाांनी तयात अनेक सुधाििा केल्या. सुरुवातीला खूप 
छोट्या कफल्म बनू लागल्या. 1903 साली सांपूिड कथानक असलेली 
कफल्म बनली. यातून हळूहळू लसनेमा उद्योगाची सुरुवात झाली.  

कफल्म ननलमडती 



रे्ललव्हीजन 

1922 साली जॉन लोगी बेयर्ड नावाच्या एका स्कॉर्ीश व्यडक्तने 
हेस्र्ीांलज लॉग्जांग हाऊसच्या आपल्या खोलीत काही ववचचत्र उपकििे गोळा 
केली. यामध्ये तयाच्या काम किण्याच्या बाकासाठी लागिािे वॉश-स्रँ्र्, 
चहाचा र्बा, भांगािातून ववकत आिलेली ववद्युत मोर्ि, सायकलच्या 
हिव्याची लभांगे, एक र्ॉचड, सैन्याच्या िेडर्योच ेववस्कळीत भाग आणि काही 
तािा होतया. तयाच्याकर् ेएक िोिी, चचकर्ा आणि मेिसुद्धा होत.े  

आजािी पर्ल्यामुळे बेयर्ड हेस्र्ीांलज हाऊसमध्ये िाहायला गेला. तो 
गिीब आणि बेकाि होता. पि तयाने िेर्ीयोद्वािे चचत्रे पाठवू शकेल असे  
उपकिि – रे्ललव्हीजन - बनवायचा ववर्ा उचलला. या कल्पनेवि अनेक 
लोक काम कित होत.े अनेक अर्थळे येऊनही बेयर्ड तयाच्या तुर्पुांज्या 
सामग्रीवि काम कित िाहहला. िोन वर्े तयाला काहीच यश लमळाले नाही, 
पि तो साततयाने काम कित िाहहला. अखेिीस तयाला यश लमळाले. तीन 
यार्ड ििू अांतिावि तयाने माल्र्ीज िॉस हे चचत्र प्रसारित केले.  

मग तो लांर्नला गेला. नतथे अनेक अर्थळे येऊनही तयाला आिखी 
एक यश लमळाले. तयाने एका खोलीत कॅमेऱयाच्या साहाय्याने घेतलेले एका 
मुलाच्या र्ोक्सयाच ेचचत्र िसुऱया खोलीत ठेवलेल्या रिसीव्हिपयांत पोहोचवले. 
काही महहन्याांनी, िॉयल इन्स्र्ीट्यूर्च ेसिस्य हा शोध पाहायला आले 
आणि या शोधावि लशक्सकामोतडब झाले.   

30 सप्र्ेंबि 1929 िोजी, बीबीसीने बेयर्डच्या पद्धतीचा उपयोग करून 
आपले पहहले रे्ललव्हीजन प्रसािि केले. सात वर्ाांनांति, तयाांनी िसुिी एक 
पद्धत अवलांबली. पि हेस्र्ीांलज बोर्ींग हाऊसमधील या तरूि स्कॉर्ीश 
तरुिाच ेस्वप्न आधीच साकाि झाले होते. आज ब्रिर्नमध्ये तयाला 
रे्ललव्हीजनचा जनक म्हिून ओळखले जात.े  

एक रे्ललव्हीजन गर् काम किताना 



िर्ाि 

तुम्ही थोड्या ििूवि असलेल्या उांच लभांतीच्या हिशेने ओिर्ता तवे्हा 
कधीकधी तुमचा आवाज प्रनतध्वनीच्या रुपात तुमच्याकर् ेपित येतो. 
कािि ध्वनीतिांगे लभांतीवि धर्कून पिावनतडत होतात. हाच िर्ािचा लसद्धाांत 
आहे. पि ध्वनी तिांगाांऐवजी इथे िेर्ीयो तिांग पिावनतडत होत असतात. 
याचा शोध पहहल्या महायुद्धाआधी लागला, जेव्हा प्रसािि कें द्रातून 
ननघालेल्या िेडर्यो लहिी ििूविच्या ववमानाला धर्कून पिावनतडत झाल्या.  

तयावेळी लक्षात आले की असे एखािे उपकिि बनवावे, जे सतत 
िेडर्यो लहिी पाठवत िाहील आणि जवळच्या ववमानाांना धर्कून पितलेल्या 
तयाांच्या प्रनतध्वनीांची नोंि किेल. असे उपकिि युद्धात सांिक्षिासाठी 
ववलक्षि उपयोगी ठिले असते.  

सांशोधकाांनी ववचािचचांतन केले आणि िर्ािचा शोंध लागला. तयाांनी 
िेडर्यो लहिी पाठवण्यासाठी एक उपकिि बनवले. त ेएका कॅथोर् िे 
ट्यूबच्या पर्द्यावि ििूवि असलेल्या ववमानाची उपग्स्थती िशडवू लागले 
(आपल्या रे्ललव्हीजन सेर्मध्येही अशीच ट्यूब असत)े. हे सगळे काम 
अनतशय गुप्ततनेे केले गेले. समुद्रककनाऱयावि िर्ाि स्रे्शन उभािण्यात 
आली. यामुळे शत्रुांची ववमाने येण्याच्या खूप आधीच आपल्या ववमानिोधी 
आणि लढाऊ ििगाड्याांना इशािे िेिे शक्सय होऊ लागले.  

युद्धानांति िर्ािचा उपयोग शाांततसेाठी केला गेला. धुक्सयात ववमानाांना 
सुिक्षक्षतपिे उतिण्यात मागडिशडन व्हावे म्हिून ववमानतळाांवि िर्ाि 
उभािण्यात आले. जहाजाांविही िर्ाि बसवण्यात आले, जेिेकरून 
हहमनगासािख्या अर्थळयाांची सूचना लमळू शकेल. िर्ाि हे एकप्रकािे 
ववमाने आणि जहाजाांचा जािईु र्ोळाच आहे, कािि तयाद्वािे ििूवि, 
अांधािात, धुक्सयात पाहािे शक्सय होत.े   

िर्ािचा जािईु र्ोळा 



अिुउजाड 
ब्रिर्नच्या कां ब्रिया प्राांतील काल्र्ि हॉल येथे जगातील पहहले 

महाकाय अिुउजाड कें द्र उभािण्यात आले. िलुमडळ धातू युिेननयमच े
अिू अिुभट्टी नावाच्या एका उपकििात ववखांर्ीत करून अिुउजाड 
लमळवली जात.े अिू हे पिाथाडच ेसवाडत छोरे् रूप असत.े एका 
र्ाचिीच्या र्ोकावि कोट्यवधी अिू असतात. सगळे जगच अिुांनी 
बनलेले आहे.   

जेव्हा अिुभट्टीत अिुांच ेववखांर्न होत ेतवे्हा प्रचांर् उजाड 
ननमाडि होत.े ही उजाड कशी ननयांब्रत्रत किायची, उपयोगात 
आिायची याच ेतांत्र सांशोधकाांना गवसले आहे. अिुांमधून 
अपायकािक ककििेही बाहेि पर्तात. तयामुळे अिुभट्टीभोवती 
अवजर् आविि असत ेआणि नतथे काम कििािे लोक खास 
सांिक्षक कपर् ेघालतात.  

अिुउजाड कें द्रातील अिुभट्टी प्रचांर् तप्त होत ेआणि तयातून 
जािािे वायूही तवेढेच तप्त होतात. हा तप्त वायू मग बॉयलिमध्ये 
जातो आणि नतथे वाफ बनवतो. या वाफेचा उपयोग र्बाडइन 
चालवण्यासाठी होतो. हे र्बाडइन मग र्ायनामो चालवतात आणि 
वीज उतपन्न कितात. काल्र्ि हॉलमध्ये एक र्न युिेननयम 
10,160 र्न वजनाइतक्सया कोळशाच ेकाम किते.  

अशा प्रकािे उतपन्न केली गेलेली वीज कािखान्याांत यांत्रे 
चालवण्यासाठी आणि घिाांमध्ये प्रकाश व ऊब िेण्यासाठी तािाांद्वािे 
वाहून नेली जात.े अिुउजाड कें द्राचा उपयोग जहाजे 
चालवण्यासाठीही होतो. हा शडक्तचा एक नवा ववलक्षि स्रोत आहे. 
यामुळे एका नव्या अिुयुगाची सुरुवात झाली आहे.  

अिु सांशोधन कें द्रात प्लुर्ोननयम हाताळताना 



या प्रलसद्ध रे्ललस्कोपचा उपयोग कृब्रत्रम उपग्रह 
आणि अांतिाळातील क्षेपिासे्त्र याांचा वेध घेण्यासाठी 
होतो. तयाचबिोबि, ववश्वाच ेकोर् ेउलगर्ण्यासाठी, आपले 
ज्ञान वाढवण्यासाठीही याचा उपयोग होतो.  

हा रे्ललस्कोप बाह्य अांतिाळातील िेडर्यो लसलनल 
एके हठकािी कें द्रीत कितो. याची पिावनतडत तबकर्ी 
250 फूर् व्यासाची आहे.  

जोड्रले बँक िेडर्यो रे्ललस्कोप 


